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MINDMINERS 
REFERÊNCIA EM 
PESQUISA DIGITAL
A MindMiners é uma empresa de tecnologia especializada em 
pesquisa digital. Oferecemos duas soluções para o mercado: a 
Miners Compass e o Miners Insights, que garantem agilidade, 
transparência e insights confiáveis para todos os perfis de 
clientes a um custo acessível.



Miners [Compass]

Miners [Insights]

Ambas as soluções permitem a coleta de respostas pelo nosso 
painel de respondentes proprietário e exclusivo, o MeSeems. É 

por meio dele que a MindMiners consegue entregar projetos 
de pesquisas na metade do tempo da média do mercado.

Serviços de Pesquisa

Plataforma SaaS
Plataforma completa para a realização de pesquisas digitais 

de forma totalmente automática, desde a montagem do 
questionário à coleta e compilação das respostas obtidas. 

Serviço de pesquisa de marketing sob medida focado em 

metodologias digitais. Assessoramos todo o processo de 
construção da sua pesquisa, desde a definição do problema e 

escolha da metodologia até o desenvolvimento do projeto, 

captação das respostas e análise.

MINDMINERS REFERÊNCIA EM PESQUISA DIGITAL

IMAGEM EXEMPLO DA PLATAFORMA



MESEEMS 
A MAIOR REDE SOCIAL 
DE OPINIÃO DO BRASIL
O MeSeems é o painel de respondentes proprietário e exclusivo da 
MindMiners. Ele funciona como uma rede social de opinião e reúne 
400 mil usuários no Brasil em um aplicativo. Todos estão prontos para 
responder pesquisas de acordo com o seu perfil.



MESEEMS A MAIOR REDE SOCIAL DE OPINIÃO DO BRASIL

A rede é pública e qualquer pessoa pode se registrar e participar das 
pesquisas. Para fazer parte, basta fazer o download do aplicativo mobile 

MeSeems ou acessar o site www.meseems.com.br. 

Além de responder pesquisas para ganhar pontos que podem ser 

trocados por prêmios, descontos e vale presentes, nossos usuários 
interagem entre si, auxiliando "novatos" e compartilhando experiências. 

O MeSeems possibilita que os clientes da MindMiners definam amostras 
bastante específicas para suas pesquisas. Isso é possível graças aos 

nossos perfis avançados de segmentação, que serão detalhados a seguir.

IMAGENS DE EXEMPLO DA REDE SOCIAL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meseems
http://www.meseems.com.br/


Desenvolvemos algoritmos para perfilar dados e identificar 

pessoas com comportamentos atípicos, como não cumprimento de 
instruções de questionário e velocidade de resposta anormal.

IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO

Identificadores são incorporados em todos os dispositivos do entrevistado para 
que o painel MeSeems seja composto exclusivamente por usuários únicos.

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO

Contamos com uma validação manual e também automática das 
informações de cada usuário por meio de fontes de dados 

secundárias, como redes sociais e Receita Federal, inclusive CPF.

TESTE DE CONSISTÊNCIA DE PERFIL

Realizamos uma reavaliação ativa das informações 
demográficas dos usuários para identificar aqueles que 

fornecem informações inconsistentes, além da utilização de 
técnicas de quarentena de pesquisas para que usuários não 

respondam pesquisas de um mesmo assunto ou sobre uma 
mesma marca em um curto espaço de tempo.

TRIAGEM E QUARENTENA 

Identificadores são incorporados em todos os dispositivos do 

entrevistado para que o painel MeSeems seja composto 
exclusivamente por usuários únicos.

IMPRESSÃO DIGITAL

MESEEMS CONTROLE DE QUALIDADE



PANEL BOOK 
O QUE É UM PANEL BOOK?

O Panel Book tem como objetivo mostrar a representatividade de perfis 

dos usuários de um painel de respondentes. Por meio de sua leitura, é 

possível conhecer detalhes a respeito da base reunida no MeSeems e 
verificar, a partir de suas características, quais se deseja entrevistar. 

Neste documento você encontrará um detalhamento dos perfis 

específicos hoje disponíveis para as suas pesquisas. Eles consideram 

aspectos demográficos, de estilo de vida e trabalho, dentre outros. 
Reforçamos que os perfis indicados aqui são aqueles que já foram 

mapeados e possuem incidência relevante dentro da nossa base.  

Há ainda uma série de outros perfis presentes em nossa base e que 

poderão ser mapeados mediante solicitação. Basta entrar em contato 
com nosso time de atendimento para receber mais informações.



NOSSO PAINEL DE 
RESPONDENTES 
VISÃO GERAL
Nas pesquisas realizadas, cotas demográficas representativas do 
total da população (fonte IBGE) são consideradas. Cotas de acordo 
com particularidades do perfil do cliente também são aplicáveis.
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NOSSO PAINEL DE RESPONDENTES VISÃO GERAL
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*ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017

São mais de 400.000 usuários distribuídos pelo Brasil
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PERFIS 
SOCIODEMOGRÁFICOS 
MINERS COMPASS
Através da nossa plataforma, nossos clientes poderão definir perfis ainda mais 
específicos dos respondentes das suas pesquisas ao utilizar o nosso painel de 
respondentes, o MeSeems, como coletor. Os perfis sociodemográficos estão 
agrupados em 8 grandes grupos. Suas incidências dentro da nossa base serão 
detalhadas a seguir.



Renda individual (mensal)

Acima de 8.000

Entre 4.000 e 8.000

Entre 2.000 e 4.000

Até 2.000 65%

20%

10%

5%

Renda familiar (mensal)

Acima de 8.000

Entre 4.000 e 8.000

Entre 2.000 e 4.000

Até 2.000 35%

30%

20%

15%

Estado Civil

Divorciado

Casado

Solteiro 70%

25%

2%

Família

Mais de um filho(a)

Um filho(a)

Nenhum filho(a) 70%

15%

15%

PERFIS SOCIODEMOGRÁFICOS Miners [Compass]Plataforma SaaS



PERFIS SOCIODEMOGRÁFICOS

Ocupação

Empresário/empreendedor

Autônomo/profissional liberal

Funcionário empresa privada

Funcionário empresa pública

Estudante

Nem trabalha nem estuda 25%

20%

20%

20%

15%

5%

Animais de estimação

Tem animal(is) de estimação 70%

Moradia

Apt alugado

Casa alugada

Apt próprio

Casa própria 55%

15%

15%

10%

Escolaridade

Ensino Superior Completo

Ensino Médio Completo 25%

15%

Miners [Compass]Plataforma SaaS



PERFIS 
COMPORTAMENTAIS 
MINERS COMPASS
Além dos perfis sociodemográficos, nossos clientes podem ainda 
definir sua amostra a partir de perfis comportamentais dos 
respondentes das suas pesquisas. Para que isso seja possível, também 
é preciso selecionar o MeSeems como coletor da sua pesquisa. Os 
perfis comportamentais estão divididos em 7 grupos. Suas incidências 
dentro da nossa base serão detalhadas a seguir.



PERFIS COMPORTAMENTAIS

Alimentação

Consome balas e/ou chicletes

Consome chocolates

Consome refrigerantes e/ou gaseficados

Consome biscoitos, bolachas e/ou snacks

Consome sucos e/ou chás

Consome leite, iogurte e/ou derivados 80%

80%

80%

75%

70%

60%

Higiene e beleza

Usa protetor solar

Usa hidratante

Usa perfume

Usa shampoo e/ou condicionador

Usa desodorante 95%

95%

90%

70%

60%

Saúde

Possui alimentação controlada (dieta)

Pratica atividade física 55%

5%

Miners [Compass]Plataforma SaaS



PERFIS COMPORTAMENTAIS

Hábitos de compra

Influência na compra de produtos/serviços dentro da empresa

Realiza compra online

Realiza compra em shoppings

Decisor de compra

Realiza compra em supermercado 90%

70%

60%

50%

10%

Lazer

Frequenta bares e restaurantes

Costuma viajar

Frequenta restaurantes de fast-food

Frequenta cinema e/ou pratica outras atividades culturais 80%

75%

70%

70%

Miners [Compass]Plataforma SaaS



PERFIS COMPORTAMENTAIS

Bens e serviços

Possui plano pós-pago

Possui plano de saúde

Possui automóvel

Possui cartão de crédito

Possui televisão a cabo

Possui plano pré-pago

Possui conta bancária

Possui internet banda larga

Possui smartphone

Possui televisão 95%

95%

75%

75%

75%

65%

60%

50%

50%

25%

Comportamento digital

Joga videogame

Usa apps de táxi, carona e/ou corrida

Participa redes sociais

Lê notícias online

Navega diariamente na internet 95%

95%

95%

65%

43%

Miners [Compass]Plataforma SaaS



Para nossa frente de prestação de serviços de pesquisa 
(Miners Insights), oferecemos ainda mais opções de 
perfis comportamentais. As incidências podem ser 
solicitadas junto à nossa área de atendimento. 

PERFIS  
ADICIONAIS  
MINERS INSIGHTS



LEITURA

MÚSICA

CARROAPLICATIVOS

‣ Frequência em que ouve 

‣ O que faz quando quer ouvir 

‣ Onde costuma ouvir 

‣ Estilos preferidos 

‣ Década da história da música predileta 

‣ Instrumentos que toca   

PERFIS ADICIONAIS ESTILO DE VIDA

‣ Número de aplicativos no celular 

‣ Tipos de aplicativo no celular 

‣ Frequência de uso para cada tipo de aplicativo 

‣ Aplicativos que conhece  

‣ Aplicativos que usa 

‣ Aplicativo que mais usa 

‣ Aplicativo preferido

‣ Diferentes meios de comunicação 

‣ Frequência (para cada meio de comunicação) 

‣ Em que momento costuma ler (para cada meio de comunicação) 

‣ Onde costuma ler (para cada meio de comunicação) 

‣ Tipos de livros 

Miners [Insights]Serviços de Pesquisa

‣ Possuidores de CNH 

‣ Número de carros 

‣ Tempo no qual possui o carro 

‣ Marca do carro atual 

‣ Tipo de carroceria do carro atual 

‣ Preço do carro 

‣ Pretensão de compra de veículo 

‣ Marca de carro que pretende comprar 

‣ Tipo de carroceria que pretende comprar



‣ Frequência em que compra roupas

‣ Locais de compra 

‣ Grau de participação nas compras para a residência 

‣ Frequência de compras no supermercado 

‣ Redes de supermercado

Miners [Insights]Serviços de Pesquisa

SAÚDE

‣ Exames médicos 

‣ Doenças 

‣ Medicamentos  

‣ Tratamentos/procedimentos 

‣ Métodos contraceptivos 

‣ Problemas de pele 

‣ Problemas de boca 

‣ Alergias 

‣ Uso de óculos 

‣ Uso de lente 

‣ Planos odontológicos 

‣ Visitas ao dentista  

COMPRA DE ALIMENTOS

COMPRA DE ROUPAS

‣ Frequência de compras online 

‣ Sites de revenda 

‣ Sites de E-commerce

COMPRAS ONLINE

PERFIS ADICIONAIS ESTILO DE VIDA



Miners [Insights]Serviços de Pesquisa

BEBIDAS ALCOÓLICAS

FAST FOOD

REFEIÇÕES

HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO

‣ Refeições fora de casa (dias de semana e final de semana) 

‣ Locais das refeições fora de casa 

‣ Pedido de comida em casa

‣ Influência das propagandas no consumo de Fast-Food 

‣ Considerada Fast-food saudável? 

‣ Frequência de consumo 

‣ Razões pelas quais frequenta 

‣ Restaurantes que mais frequenta 

‣ Com quem costuma ir 

‣ Atributos mais importantes em um Fast Food

‣ Consumidores 

‣ Frequência de consumo 

‣ Locais de consumo 

‣ Razões pelas quais não consome

‣ Número de refeições por dia  

‣ Consumo de refrigerante 

‣ Consumo de fruta 

‣ Pessoas acima do peso, abaixo do peso e dentro do peso ideal 

‣ Pessoas que cozinham 

‣ Restrições alimentares 

‣ Alergia alimentar

RESTRIÇÕES ALIMENTARES

PERFIS ADICIONAIS ESTILO DE VIDA



‣ Viagens de avião 

‣ Cias aéreas nacionais que já voou 

‣ Cias aéreas internacionais que já voou 

‣ Viagens de ônibus 

‣ Empresas de ônibus pelas quais já viajou 

‣ Frequência de viagens ao exterior 

‣ Regiões no exterior já visitadas 

‣ Regiões no exterior visitadas no último ano 

‣ Locais de hospedagem em viagens 

‣ Viagens a lazer e a trabalho 

‣ Pretensão de viajar

‣ Formas de pagamento no dia-a-dia 

‣ Poupança da família 

‣ Banco 

‣ Relacionamento com o banco 

‣ Serviços bancários pela internet 

‣ Operações nas quais usa os serviços bancários pela internet 

‣ Produtos financeiros que possui 

‣ Produtos financeiros que pretende contratar 

‣ Razões pelas quais não possui conta 

‣ Em quanto tempo pretende abrir conta 

‣ Atributos importantes em um banco         

BANCOS/SERVIÇOS FINANCEIROS VIAGENS

PERFIS ADICIONAIS ESTILO DE VIDA



‣ Tipo de internet em casa 

‣ Frequência de acesso

‣ Principal operadora 

‣ Plano 

‣ Serviço de internet

‣ Número de linhas 

‣ Principal operadora

PERFIS ADICIONAIS USO DE MÍDIAS

REDES SOCIAIS

‣ Conhecimento 

‣ Frequência e modo de uso 

‣ Aparelho de acesso  para cada tipo 

‣ Principais usos do pacote de dados 

‣ Acesso a conteúdo de marcas

TELEFONE

TELEVISÃO INTERNET

CELULAR

‣ Operadora de TV por assinatura 

‣ Frequência que assiste TV 

‣ Emissoras 

‣ Tipos de programa  

‣ Período no qual mais assiste televisão



‣ Administração de empresas 

‣ Administração pública 

‣ Atenção e atendimento aos clientes 

‣ Comercial e vendas 

‣ Compras, logística e armazenamento 

‣ Desenho e artes gráficas 

‣ Educação e formação (professores, formadores, etc) 

‣ Engenheiros e técnicos 

‣ Finanças e banco 

‣ Imobiliária e construção 

‣ Informática e telecomunicações 

‣ Jurídico / advocacia 

‣ Marketing e comunicação 

‣ Qualidade, produção e I+D 

‣ Recursos Humanos 

‣ Saúde (médicos, enfermeiras, veterinários, etc) 

‣ Outros tipos de profissão

‣ Administração (Empresas e Pública) 

‣ Arquitetura/Design/Desenho Industrial 

‣ Ciências contábeis 

‣ Comunicação/Marketing/Publicidade 

‣ Direito 

‣ Economia 

‣ Educação 

‣ Engenharia/Construção Civil 

‣ Jornalismo 

‣ Medicina/Enfermagem/Saúde 

‣ Moda 

‣ Tecnologia da Informação  

‣ Turismo / Hotelaria 

‣ Serviços Diversos (Técnico, Telemarketing, Segurança, Estética e Beleza, etc.) 

‣ Outras (Psicologia, Línguas, Militar, Música, etc)

PERFIS ADICIONAIS TRABALHO

FORMAÇÃO CATEGORIA DO EMPREGO ATUAL     



‣ Anos de experiência na área 

‣ Tempo de trabalho na empresa atual 

‣  Local de trabalho 

‣ Número de funcionários da empresa 

‣ Sede da empresa 

‣ Número de escritórios  

‣ Faturamento atual da empresa 

‣ Administrativo/Operacional 

‣ Sócio / Proprietário 

‣ Recepcionista / Assistente 

‣ Estágio / Auxiliar 

‣ Consultor(a) de Vendas / Vendas 

‣ Professor 

‣ Autônomo 

‣ Analista / Trainee 

‣ Gerente / Supervisor(a) 

‣ Diretor / VP / Controller

‣ Administração Pública e Defensoria 

‣ Alimentação (Restaurantes, Bares, etc) 

‣ Comércio (Atacado e Varejo) 

‣ Comunicação, Publicidade, Design e Mídia 

‣ Educação 

‣ Engenharia/Construção 

‣ Imobiliário 

‣ Indústria (por exemplo: Bens de Consumo e Têxtil) 

‣ Informática, Eletrônica e Automação 

‣ Jurídico / Advocacia 

‣ Lazer, Turismo e Hotelaria 

‣ Marketing / Pesquisa de Mercado 

‣ Saúde 

‣ Serviços Financeiros (Bancos, Corretoras etc.) 

‣ Transporte / Logística 

‣ Serviços Diversos (Segurança, Atendimento, Telemarketing etc.) 

‣ Outros (ONGs, Arte e Moda, Agricultura, Energia, Consultoria, etc)

SETOR DA EMPRESA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

CARGO NO TRABALHO ATUAL

PERFIS ADICIONAIS TRABALHO



ENTRE EM CONTATO:  
atendimento@mindminers.com

Referência 
em pesquisa 
digital.


